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Mães cobram medida da Prefeitura, após menores denunciarem situação durante os Jogos Regionais; 
técnica conta que garotos do futsal dividiram despesas e cozinharam em dormitório no Litoral Norte

Leandro Oliveira
Aparecida

Mães de atletas do time de 
futsal masculino de Aparecida 
acusaram a Prefeitura de dei-
xar seus filhos sem um respon-
sável em Ilhabela, cidade sede 
dos Jogos Regionais deste ano. 
O grupo, que tem jogadores 
com idades que variam entre 
15 e 17 anos, também conta 
com dois atletas adultos.

Após terem sido eliminados, 
o responsável pelo grupo teria 
retornado para Aparecida de 
carro, enquanto os garotos 
permaneceram no município 
litorâneo. Uma das mães afir-
mou ainda que os próprios 
garotos dividiram o custo com 
alimentação e translado de bal-
sa, de São Sebastião à Ilhabela.

De acordo com o depoimento 
de Tayla Cristina Rodrigues, 
moradora do São Roque e 
mãe de um dos adolescentes, 
ninguém da Prefeitura de Apa-
recida avisou os pais sobre o 
ocorrido. “O técnico voltou para 
Aparecida de carro e só depois 
que procuramos a imprensa a 
Prefeitura mandou um ônibus 
buscar os meninos”, explicou ao 
Jornal Atos.

Os garotos dividiram o alo-
jamento com o time feminino 
de futsal de Aparecida. Edimara 
dos Santos era treinadora do 
time feminino e contou que 
os meninos precisaram se 
unir para cozinhar. “O proble-
ma maior foi a alimentação 
e limpeza. Não foi cozinheiro 
específico e nem pessoa para 
a limpeza. Os motoristas co-
zinharam, coitados. Eles não 
davam conta e nem sabiam. 
No primeiro dia, segundo os 
meninos, comeram arroz e 
ovo”, contou.

Atletas adolescentes de Aparecida são 
deixados sem responsáveis em Ilhabela

Tayla relatou que os gastos 
com o translado de balsa até 
Ilhabela e a alimentação pre-
cisaram ser divididos entre 
os garotos. Edimara disse que 
a comida estava ruim no do-
mingo, e na segunda-feira, o 
grupo se juntou para dividir as 
despesas para fazer estrogono-
fe. Na terça, antes do retorno, 
houve nova união para fazer 
o almoço. “Os funcionários 
da Prefeitura que estavam ali 
eram motoristas, e quando 
chegaram, ficaram sabendo 
que teriam que cozinhar. Eles 
não tinham nada a ver com 
tudo, foram bacanas conosco”.

Sem a presença do responsá-
vel pela delegação masculina, 
segundo Edimara, os garotos 
saíram sozinhos do alojamento 
algumas vezes. “Me deu pena, 
porque são menores de idade. 
No feminino, só tinha uma 
menina que estava sob minha 
responsabilidade, com auto-
rização, e a mães estavam na 
cidade, em pousada”, revelou 
a treinadora, que prepara um 
relatório para a organização 
dos Jogos relatando o ocorrido.

Tayla contou que está pro-
gramada uma reunião entre 
representantes da Prefeitura 
de Aparecida e as mães dos 
garotos envolvidos no ocorri-
do, mas até agora, não houve 
agendamento de data.

Em contato com a secretaria 
de Esportes de Aparecida, a 
reportagem foi informada 
que Denis Carvalho, respon-
sável pela delegação de futsal 
masculino, era indicado para 
responder, mas ainda estava no 
Litoral Norte e só retornaria no 
domingo. Por telefone, Denis 
foi solicitado pela reportagem, 
mas não respondeu até o fecha-
mento desta edição.

Jovens da delegação de Aparecida foram para o fogão após ficarem para trás durante os Jogos Regionais em Ilhabela; mães protestam
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Com término de convênio, Estado assume 
transporte de alunos em Guaratinguetá
Acordo repassava serviço da rede estadual para a Prefeitura; servidores questionam situação

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

Por problemas com o ex-
cesso de horas extras dos 
motoristas, a Prefeitura de 
Guaratinguetá não renovou 
o convênio com o Governo 
de São Paulo pelo trans-
porte escolar de alunos da 
rede estadual de ensino. A 
obrigação pelo serviço era 
do Estado, mas o município 
passou a prestar o serviço 
após um acordo. A medida 
tenta também não ferir as leis 

trabalhistas, de acordo com 
a administração municipal.

Segundo informações do 
Executivo, o Governo foi 
comunicado pela Prefeitura 
há dois meses sobre o fim do 
convênio. O principal motivo 
pelo encerramento do acordo 
foi o número de horas extras 
pagas aos motoristas.

Em entrevista ao Jornal 
Atos, o prefeito Marcus Soliva 
(PSB) rechaçou qualquer pos-
sibilidade de que os alunos 
da rede estadual fiquem sem 
transporte. “Estão dizendo 

por aí que não vai ter mais 
transporte, que os alunos 
terão que se virar. É tudo 
mentira. Isso não existe. 
Quem vai prestar o serviço 
de transporte é o Governo 
do Estado. A Prefeitura não 
renovando, o Estado volta a 
fazer. Eles já estão até cotan-
do. Avisamos há dois meses”, 
destacou.

Um dos questionamentos 
do Sisemug (Sindicato dos 
Servidores Municipais de 
Guaratinguetá) é sobre a 
situação dos motoristas que 

dependem do pagamento 
dessas horas extras para 
complementação de renda. 
O Sindicato espera reverter 
a decisão para manter o pa-
gamento dos benefícios aos 
motoristas.

Mas Soliva descartou que 
isso seja possível. “Nós não 
temos motoristas suficientes 
para fazer esse transporte 
sem ferir as leis trabalhistas. 
Não tem como. Não reno-
vamos o convênio para o 
próximo semestre assumin-
do a obrigatoriedade do 
transporte dos alunos. É um 
procedimento normal”.

A secretária de Educação, 
Elisabeth Sampaio, foi procu-
rada para responder sobre a 
situação, mas o departamento 
de Comunicação da Prefei-
tura informou que apenas 
o prefeito poderia atender a 
reportagem.Vans que fazem o trabalho de transporte de alunos de Guaratinguetá

Foto: Reprodução
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Bastidores da Política

Toto Bastos

Padre Afonso

Fábio Marcondes

Doutor Davi

Plano de voo
O deputado estadual Padre Afon-

so e o Dr. Davi (vice-prefeito de 
Cruzeiro) tiveram suas candidaturas 
oficializadas pelo Partido Verde, na 

convenção rea-
lizada no últi-
mo sábado, em 
São Paulo. A 
notícia ‘jogou 
água fria’ nos 
a p o s t a d o r e s 
que insistiam 
numa eventual 
desistência do 

vice de Thales Gabriel. Com os 
nomes definidos pelo partido, já se 
percebe na região uma mobilização 
de pessoas esperando o grito de 
largada para correr atrás dos votos.

A fila anda
Com a dobradinha pré-estabe-

lecida pelo PV entre Dr. Davi e 
Padre Afonso, correu pelas esquinas 
de Cruzeiro que tem ‘gente for-

te’ interessada 
em ajudar a du-
pla na corrida 
eleitoral, para 
garantir que em 
2020 o espaço 
para vice-pre-
feito esteja livre 
para um ‘novo 

nome’. Tudo porque se o médico 
não conseguir os votos necessários 
para atuar na Capital Federal a partir 
do ano que vem, ele continua vice.

Dinheiro não é problema
O prestígio do prefeito Marcus 

Soliva junto ao governo Marcio 
França está tão visível, que a tran-
sação dos prédios da delegacia 

do centro para 
u m a  e s c o l a 
estadual nem 
aconteceu e o 
dinheiro para 
obra - cerca de 
R$ 3 milhões 
para reforma e 
adaptação do 
novo Pronto 

Socorro já foi liberado. Isto tem 
agravado as ‘dores de cotovelo’ 
de muitos opostos em Guará, entre 
eles, 'aquele' que não perde uma 
oportunidade de valorizar as críticas 
a Soliva, provenientes de quem não 
fez quando teve oportunidade.

Patriotas do 'pedaço'
Além dos pré-candidatos Regis 

Yasumura (estadual) e Marcelo 
Ortiz (federal) declaradamente em 
pré-campanha em Guará, surge mais 
dois nomes no cenário. O partido 
Patriota pré-oficializou Roberto 
Pimentel a postulante à vaga na 
Assembleia Legislativa, e Gustavo 
Lopes (de Aparecida) à vaga no 
Congresso Nacional. Ah! Quem 
também segue falando em nome de 
Bolsonaro na terra de Frei Galvão 
e adjacências, enquanto vende seu 
peixe, quer dizer, seu nome para 

Isael Domingues

federal, é o Enéas Galvão. Não será 
por falta de nomes que os eleitores 
do pedaço vão escorregar para can-
didatos de outras freguesias...

Rezando com todos
Se depender da turma da reza, 

como são chamados politicamente 
os carismáticos da Canção Nova, 
Toto na Área é o cara. Neste último 
final de semana, ele (Toto), foi o mú-
sico destaque no 
conjunto que ce-
lebrou a 20ª edi-
ção do PHN, que 
reuniu milhares 
de fiéis em Ca-
choeira Paulis-
ta. Ao lado de 
Dunga e outras 
personalidades 
católicas que assinaram presença no 
evento, Toto foi visualizado como o 
candidato que ‘fala a linguagem’ dos 
carismáticos.

Prorrogação
O anúncio do PDV – plano de 

demissões voluntárias na Prefeitura 
de Potim não surtiu o efeito esperado 
pela chefe do Executivo Erica Soler. 
Apenas nove adesões foram con-

tabilizadas, le-
vando a prefeita 
a programar a 
prorrogação do 
prazo (quando 
a Câmara vol-
tar do recesso), 
com a finalidade 
de atingir sua 
expectativa de 

pelo menos 30 a 40 exonerações 
com os benefícios oferecidos.

Malas sem alças
Rola entre os bem informados de 

Potim que a dificuldade da prefeita 
Erica Soler em garantir a opera-
cionalidade dos serviços se traduz 
num elenco que foi enxertado na 
administração pública, por meio 
de quem passou pelo comando da 
cidade nos últimos anos, principal-
mente pelos que não foram votados 
mas mandavam ‘muito...’. Falaram 
ainda que estes alienígenas, além de 
não fazerem nada, atrapalham quem 
quer fazer. Perguntem ao ‘feitor’!!!

Canteiro de obras
O prefeito Fábio Marcondes está 

na contagem regressiva para dar o 
start numa série de obras de infra-
estrutura em Lorena. Quem transi-
tar pelas ruas da 
Olaria e Bairro 
da Cruz, a par-
tir do próximo 
mês, vai ter que 
se desviar das 
inúmeros ruas 
que receberão as 
enormes galerias 
de águas pluviais 
para evitar os alagamentos crônicos 
sempre presentes na rotina dos mo-
radores nos períodos de chuva. De 

acordo com os mais próximos do 
gabinete, após a solução dos alaga-
mentos (através de um mega sistema 
de drenagem), Marcondes pretende 
mudar a configuração da Peixoto de 
Castro e região da Praça Rosendo 
Pereira Leite (a conhecida praça do 
Quartel) e outras vias de acessos da 
cidade, sem contar o tapete preto 
que vai substituir muitas ruas de 
paralelepípedos.

Dinheiro liberado
A notícia que o prefeito de Apa-

recida, Ernaldo Marcondes, preten-
de acabar ‘a novela’ da construção 
da ETE – estação de tratamento de 
esgoto, obra que se arrasta há cerca 
de 7 anos e supostamente já teria 
consumido mais de R$ 18 milhões 
sem a devida conclusão, animou os 
moradores da cidade. Em confirma-
ção a isso, a Câmara aprovou esta 
semana (com três votos contrários) 
um convênio bancário de mais R$ 8 
milhões para conclusão da estação. 
Apostam pelas esquinas que agora 
a coisa vai!!!

Errando o foco
A semana começou agitada no 

mercado político de Pinda. Além 
da ciranda de vários candidatos 
pelos bairros da cidade, uma ten-
tativa frustrada de desmoraliza-
ção do prefeito 
Isael Domin-
gues (por par-
te de um dos 
deputáveis do 
pedaço) dei-
x o u  m u i t o s 
eleitores sem 
entender: “por 
que criticar o 
prefeito em sua honra, sendo que 
não está concorrendo a nenhuma 
eleição”?

Acertando no social
Enquanto o assunto eleição tor-

na-se evidente nas rodas políticas 
de Pinda, a sociedade civil organi-
zada da cidade ‘abre alas’ para re-
ceber com louvor o Programa Pinda 
Mais Acessível, lançado dias atrás 
pelo prefeito Isael Domingues. 
Observam que a soma de investi-
mentos no social vem agregando 
mais valor político ao chefe do 
Executivo, em detrimento da onda 
de descrédito que a patuleia tenta 
apregoar em sua administração.

Não convidem para...
...a mesma picanha A diretoria 

do Sindicato dos Servidores de 
Aparecida e o prefeito Ernaldo 
Marcondes, principalmente se o 
assunto for o atraso da entrega das 
cestas básica ao funcionalismo da 
Prefeitura!!!

Calendário eleitoral
Faltam apenas 72 dias para as 

eleições que definirão deputados, 
senadores, governador e presi-
dente.

Marcus Soliva

Erica Soler

Projeto da EDP 
beneficia até 500 
famílias de Pinda
Conjunto habitacional recebe sistema 
de aquecimento solar; Medida deve 
impulsionar economia na conta de luz

Lucas Barbosa
Pindamonhangaba 

A distribuidora de energia elétri-
ca EDP lançou na noite da última 
quinta-feira, em Pindamonhanga-
ba, o programa ‘Boa Energia Solar’, 
que implantará gratuitamente 
sistemas de aquecimento solar em 
quinhentas moradias do distrito 
de Moreira César. A ação, que 
atenderá as famílias do conjunto 
habitacional Residencial Liberdade 
3, substituirá chuveiros elétricos 
por um sistema de aquecimento 
solar.

Realizada na Associação de Con-
vivência dos Idosos de Moreira 
César, a cerimônia de lançamento 
reuniu representantes da EDP, 
autoridades municipais e diversos 
moradores beneficiados. Além de 
palestras e dicas de economia de 
energia elétrica, o evento buscou 
esclarecer as dúvidas do público 
sobre a Tarifa Social, modalidade 
de cobrança que proporciona 
descontos de até 65% nas contas 
de luz das famílias de baixa renda. 

De acordo com o gestor execu-
tivo da EDP, Luciano Cavalcante, 

serão investidos R$ 1,8 milhão 
na implantação do sistema nas 
moradias do Residencial Liberda-
de 3. O equipamento conta com 
placas coletoras, reservatórios 
e chuveiros inteligentes. “Este 
programa, criado em 2008, tem 
como objetivo evitar o desperdí-
cio de energia elétrica e reduzir a 
emissão de gás carbônico. Esco-
lhemos o Residencial Liberdade 
3 porque esta região conta com 
uma boa incidência solar e telha-
dos adequados para receberem 
os aparelhos”.

Além de revelar a expectativa 
do prazo para a implantação da 
melhoria, Cavalcante destacou 
que esta não é a primeira vez que 
o município é contemplado pelo 
‘Boa Energia Solar’. “Acreditamos 
que o processo de instalação 
inicie até o fim de novembro. No 
ano passado, mais de trezentas 
famílias de Pindamonhangaba 
receberam os sistemas em suas 
casas. Esta mudança resulta 
numa considerável economia na 
fatura, já que o chuveiro tradi-
cional é campeão em consumo 
de energia elétrica”.

Grupo de moradores são atendidos em projeto da EDP, lançado na última quinta-feira

Foto: Divulgação



1 DE AGOSTO DE 2018 3

Cursos de produção e logística da AGC têm 
vagas abertas para capacitação em Guará
Capacitação de projeto de contratação na multinacional tem total de duzentas vagas disponíveis

Da Redação 
Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratin-
guetá, em parceria com a 
AGC Vidros do Brasil, está 
com inscrições abertas para 
cursos gratuitos para treina-
mento na área de produção 
e logística que serão minis-
trados no centro municipal 
de ensino de qualificação, o 
“Qualifica Guará”.

Serão duzentas vagas ofe-
recidas, sendo 160 para 
operador de produção, no 
período noturno; e outras 
quarenta para logística (ves-
pertino). Os cursos qualifica-
rão mão de obra para opor-
tunidades de contratação no 
projeto de expansão da AGC. 
O processo de recrutamento 
e seleção ocorrerá durante 
o curso.

As inscrições começam 
na próxima segunda-feira, 
às 8h, e se encerram na ter-
ça-feira, às 20h. Elas devem 
ser realizadas somente no 
site da Prefeitura. A AGC Funcionários da AGC na linha de produção da multinacional em Guaratinguetá; empresa abre vagas para cursos em parceria com a Prefeitura

Foto: Reprodução

fará a seleção dos que serão 
convocados para a próxima 
etapa, e os candidatos serão 
comunicados até o próximo 
dia 6 para comparecerem 
na sede do Qualifica Guará.

O curso para operador de 
produção tem carga horária 
total de 240 horas, e será de 
segunda à sexta-feira, das 
19h às 23h. Já para área de 
logística será de 160 horas, 
distribuídas de segunda à 
sexta-feira, das 13h30 às 
17h30. As aulas terão início 
no próximo dia 8.

Os interessados em par-
ticipar devem ter idade 
mínima 18 anos, e no ato da 
inscrição ter em mão xerox 
do comprovante de escolari-
dade 2º Grau completo, RG, 
CPF, comprovante de resi-
dência em Guaratinguetá, 
declaração de experiência 
do emprego anterior, se hou-
ver, ou carteira de trabalho.

Mais informações no site 
da Prefeitura, guaratingue-
ta.sp.gov.br. O Qualifica 
Guará fica à rua Santa Clara, 
n° 31, no Campinho.

Com quarto incêndio em um ano, Guará tem 
questionamento sobre segurança nos PEV's
Necessitando de reforço após ataques, postos podem ser administradas pela Codesg

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

O PEV (Posto de Entrega 
Voluntária) do bairro São 
Dimas foi alvo de um novo 
incêndio, na madrugada da 
última segunda-feira. De 
acordo com informações 
do Corpo de Bombeiros, a 
ocorrência foi registrada 
por volta das 5h. O Corpo 
de Bombeiros foi acionado 
por moradores vizinhos ao 

espaço, que é destinado ao 
descarte de materiais re-
cicláveis. Esse foi o quarto 
incêndio em um PEV da ci-
dade, o terceiro na unidade 
do São Dimas.

Ocorrências semelhantes 
à da última segunda-feira 
foram registradas ao longo 
desse ano, mais duas no São 
Dimas e uma no Parque São 
Francisco, a última unidade 
vítima de incêndio, em maio. 
À época, o fogo destruiu 

parte de um contêiner, e os 
bombeiros trabalharam mais 
de três horas para conter as 
chamas. “Pela forma que o 
fogo estava dentro do PEV, 
foi realmente colocado”, 
citou à época o diretor de 
Resíduos da Saeg, Gonçalo 
Ferraz.

Como havia a possibilida-
de de que o incêndio fosse 
criminoso, assim como os 
outros registrados neste ano, 
a Companhia foi questionada 

sobre reforço de segurança 
para evitar casos semelhan-
tes. “Estamos em estudos 
orçamentários para colo-
car um sistema de câmeras 
ou funcionário para tomar 
conta dos postos”, ressaltou 
Ferraz.

Quase dois meses depois, o 
assunto volta à tona. O núme-
ro de ações parecidas chama 
atenção devido ao curto 
intervalo de tempo, já que 
foram quatro incêndios em 

sete meses. Nesta semana, o 
fogo não causou danos estru-
turais à unidade, mas causou 
a interrupção das atividades 
de entrega no posto, durante 
toda a segunda-feira.

Foram utilizados mais de 
oitenta mil litros de água 
para conter o fogo. O com-
bate ao incêndio foi feito por 
equipes dos Bombeiros de 
Guaratinguetá e Aparecida. 
A Defesa Civil de Guaratin-
guetá também atuou. 

Ocorrência – Gonçalo Fer-
raz foi novamente ouvido 
sobre a situação, e destacou 

que a origem do fogo não 
foi dentro do PEV, mas sim 
ao lado da unidade. O fato, 
segundo o diretor, teria sido 
causado por moradores que 
descartaram entulho no lado 
de fora do posto. O diretor 
da autarquia acredita que 
alguém teria ateado fogo 
nos materiais, e as chamas 
se alastraram para o lado de 
dentro do PEV.

“O posto é para receber 
material reciclável em até 
um metro cúbico, o que, em 
tamanho, dá uma carroça, 
mas tem pessoas que chegam 
com caminhão, aí a gente 
nega. Quando chegamos no 
início da semana tem muito 
entulho ao lado do PEV, que 
foram proibidos de descartar 
do lado de dentro. O fogo sur-
ge desse material”, garantiu 
o diretor.

Alteração – Em maio, Fer-
raz confirmou que o Saeg co-
locaria um vigia noturno nas 
unidades para evitar novos 
incidentes dessa natureza, 
e que a companhia estava 
estudando a implantação 
de câmeras de segurança, 
mas após a ocorrência desta 
semana, ele indicou que a 
responsabilidade pelo PEV 
deve sair do Saeg para a 
Codesg (Companhia de De-
senvolvimento). 

“Nosso resíduo é úmido. 
Esse tipo de material reciclá-
vel, cata-bagulho, é de limpe-
za pública. A Prefeitura está 
entrando em detalhes para 
passar isso para a Codesg. 
Os PEV’s ficariam a cargo 
da Codesg”, citou Ferraz, que 
confirmou que o Saeg não vai 
colocar vigias de madrugada, 
já que a obrigatoriedade 
seria da Codesg. A possibili-
dade ainda está em discussão 
inicial. O incêndio desta se-
mana, segundo o diretor, foi 
novamente criminoso.

Um dos incêndios que atingiram unidades do PEV, em Guaratinguetá; quarta ocorrência aumenta cobrança por reforço na segurança dos postos de reciclaveis no município

Foto: Arquivo Atos
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Vendo uma casa no 
Parque São Francis-
co, com 3 quartos, 
sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, quinta, óti-
mo local. Telefone: 
99741-4397 ou 3133-
5175
Vendo ou troco uma 
chácara com casa, 
na Colônia do Piagui, 
asfalto, muito boa. 
Telefone: 99103-0850
Vende-se uma casa 
próximo ao curso 
JV, 1 suíte, 2 quar-
tos, sala, cozinha, 
banheiro, valor R$ 
380.000,00. Telefone: 
99189-8945
Aluga-se uma casa no 
santa luzia, 3 quartos, 
sala, copa, cozinha, 
garagem, quintal. Va-

lor R$ 800,00. Tele-
fone: 3133-5688 ou 
99703-3852
Alugo casa em Ubatu-
ba,varanda de frente 
para o mar, centro, 
garagem para 4 car-
ros. Telefone: 99726-
6410
Aluga-se  apar ta -
mento no Village, 2 
quartos, suíte, área 
de lazer privativa de 
110m², ducha, chur-
rasqueira. Telefone: 
2103-2599
Vendo casa no beira 
rio, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, 
piscina, garagem co-
berta, ótimo local. R$ 
93.000,00 + dívida. 
Telefone: 2103-2599 
ou 99614-2077
Vendo apartamento 
no parque do sol, tér-
reo, 2 quartos, sala, 
sala, cozinha, banhei-
ro. R$ 39.000,00 + 
dívida. Desocupado. 
Telefone: 98106-6670
Vende-se no Santa 
Bárbara, 3 quartos, 
suíte, sala de jantar, 
lavado, varanda, cozi-
nha, área de serviço, 
baixo amplo. Telefo-
ne: 99778-5608

ALUGO Edícula – 
Andrade – c/2dor-
ms., . Tr;F: 99152-
1015/98896-7331 
- Pinda
ALUGO Casa – Sta 
Cecilia. Tr.F: 99620-
5014/99639-9019 – 
Pinda 
ALUGO 1 cômodo – 
Santana – Rua João 
Antonio da Costa 
Bueno 211 – prox. 
Ao Pdre Vita. Tr.F: 
99253-1266/99207-
9732 – Pinda
ALUGO Apto –Cond.
Morumbi/Pinda -  c/2 
dorms., sala, coz., 
banh., 1 vg gara-
gem. c/piscina e sa-
lão de festas. Tr.F: 
(11) 3392-3310/(11) 
96521-6680 – Pinda
ALUGO Apto – prox. 
Ao centro - agua e 
luz incluso .Tr.direto c/

Vendo ou troco por 
moto, Gol Special 
1000,  c inza,  ano 
2002, modelo 2003, 
ótimo estado. Telefo-
ne: 99755-6735
Pajero Sport 10, saia 
da gasolina, vem para 
diesel, 4x4km 190, 
prata, R$ 47.000,00. 
Telefone: 99734-8482
Vende-se um Voya-
ge, ano 2011 2012, 
completo, trend, R$ 
23 .000 ,00 .  Fa la r 
com David. Telefone: 
98842-4026
Vendo fox,  2014, 
branco, completo, úni-
co dono, 40.000Km, 
abaixo da tabela. Só 
R$ 31.000,00. Telefo-
ne: 98131-3824
Vendo uma moto fan 
150, mix, ano 2009 
R$ 4.000,00. Telefo-
ne: 99783-8392 ou 
3133-8087

Vendo moto,  ano 
1998, azul, xlx, 350, 
único dono. Telefone: 
99710-0140
Vendo Ford Ka, ano 
2010/2011, 1.0, vidro 
e trava, pneus novos, 
69700km, ótimo es-
tado. R$ 17.200,00. 
Telefone: 98157-0164
Vendo Palio Weeke-
nd, branca, 4 portas, 
2001, documentação 
ok, R$ 10.000,00. Fa-
lar com Wellington no 
telefone: 99191-5938
Vende 1 brasília por 
R$ 1.600,00. Licen-
ciada, 4 pneus novos, 
periciado, motor novo, 
tudo funcionando. Te-
lefone: 98161-7759

Vendo Palio Fire 1.0, 
2 portas, ano 2014, 
documentação ok, 
pneu, motor, branco, 
pintura impecáveis. 

proprietário F: 99740-
5779 – Pinda
Alugo casa no pedre-
gulho, praça caetes, 2 
suíte, sala, cozinha, 
banheiro, sem gara-
gem. Valor R$ 750,00 
Telefone: 3122-2960 
ou 98866-5901
Aluga-se edícula mo-
biliada para 1 pessoa. 
Telefone: 3013-0565
Aluga casa em Uba-
tuba, varanda de 
frente para o mar, 
centro, garagem para 
4 carros. Telefone: 
99726-6410

ALUGO Casa – cen-
tro – c/1 dorm., sala, 
coz., banh., gara-
gem. Tr.F: 99775-
1668/99603-9613 
– Pinda
ALUGO Casa – An-
drade – Rua Ignacio 
Cabral Moreira 129. 
Tr:F: 3642-3641 – 
Pinda
ALUGO Apto – Praia 
Te n ó r i o / U b a t u b a 
– Tr.F: 3642-3302-
99119-3754 – Pinda
ALUGO Edícula –
centro. c/quarto/sl/
coz.; varanda, quin-
tal. Incluso luz/agua/ 

Abaixo da tabela. Te-
lefone: 98196-5253
Vendo fiat 147, ano 
1980, modelo Europa, 
excelente carro, para 
restaurar inteiro. R$ 
8.000,00. Telefone: 
99755-1297
Vendo Fox, 1.6, ano 
2008, plus, 4 portas, 
flex, entrada de R$ 
1.000,00+ R$509,00 
parcelas. Telefone: 
98862-0849
Vendo Kadett, 1.8, 
prata, à alcool, com 
injeção. Telefone: 
99746-4174
Vendo ou troco Cou-
rier, ano 2013, vidro 
elétrico, trava, pneus 
novos, documento ok, 
abaixo da tabela. R# 
23.000,00. Telefone: 
99720-8989
Vendo carreta, rebo-
que para 3 motos, 
roda liga, estepe, com 
rampa, documenta-
ção ok, elétrica. Tele-
fone: 99129-5137
VENDO Fox 1.0 ano 
2004 – perfeito es-
tado. Tr.F: 99197-
7976/99253-0304 - 
Pinda

Vendo ou troco es-
cola de natação, 
piscina de 9125m², 
pedregulho. Telefone: 
99626-2767. Falar 
com Jorge
Passo ponto cafe-
teria, completa, ga-
ler ia best center, 
pedregulho. Ao lado 
da Loja Americanas. 
Excelente clientela, 
motivo: mudança de 
cidade. Tratar no te-
lefone: 98196-8336
Vendo excelente ban-
da de jornais, ótima 
localização em Gua-
ratinguetá. Falar dire-
to com o proprietário 
no telefone:  99737-
6838
Corte e podas de 
árvores, serviço pro-
fissional, orçamento 
sem compromisso. 
Fa lar  com Si lv io 
99639-5868 ou Fa-

biano 99771-0074
Contrata-se costurei-
ra para trabalhar em 
confecção em Gua-
rá.  Salário Bruto R$ 
1.100,00. Telefone: 
98157-0164
Vendo uma HD 80GB, 
segate, barracuda 
700.9, usada, em bom 
estado, R$ 50,00. Te-
lefone: 99676-2177
Vendo estande de 
mogno com espaço 
para tv de 50 polega-
das, R$280,00. Falar 
com Josiane. Telefo-
ne: 99715-7811
Vende-se título fami-
liar do Itaguará. Valor 
R$ 4.500,00 à nego-
ciar. Telefone: 98807-
5687 ou 2103-1556
Vendo freezer hori-
zontal 350litros, mi-
croondas, máquina de 
lavar 15kg e 9kg, be-
bedouro refrigerado. 
Telefone: 997776288 
Antiguidades em ge-
ral, compro e vendo 
discos, moedas, en-
feites, telas, lustres, 
louças, fotos, etc. Rua 

Sete de Setembro, 
121
Vendo jazigo com 3 
gavetas, no parque 
das o l ive i ras.  R$ 
8.000,00. Telefone: 
3122-0996 ou 99602-
5118
Vende-se uma máqui-
na fotográfica digital, 

samsung, cor preta,-
na caixa nova, 14,2 
megapixels, com bol-
sinha para carregar. 
R$ 180,00. Falar com 
Fátima no telefone: 
3105-2783 ou 98137-
2542.

VENDO Mini acade-

Aatenção: Hidropoços contrata
Sondador de rotativa. Experiência em poços 
artesianos, piezômetros pelo sistema TUBEX.
Contato: 0800.703.6877 Edson.
rh@hidropocos.com.br

Eletricista Toninho, insta-
lação, manutenção, visita 
grátis. Telefone: 99114-
4239 ou 3132-7779
Tenha um fogão mais lim-
po, Luiz conserta e faz 
a limpeza do seu fogão. 
Telefone: 99754-0928
Motorista Auton. Quer via-
jar sossegado, otimizando 
seu tempo? Contrate mo-
torista Auton. Falar com 
Bruno. Telefone: 99785-
8223

Montador de móveis. 
Monto e desmonto. Faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Telefone: 3125-9707 ou 
99221-0281. Falar com 
Marcos
Faço fretes e mudanças 
com montana, inclusive 
domingos e feriados. Falar 
com Claúdio. Telefone: 
3133-8968 ou 98876-5061
Lavo e passo roupas 
com capricho. Serviço 
de qualidade. Telefone: 
99184-3805
Montador de móveis, 
monto e desmonto, faço 
pequenos consertos e 
também pequenos fretes. 
Falar com Marcos. Telefo-
ne: 3125-9707 ou99221-
0281
Socorro de elétrica, enca-
nador, pintura e serviços 
gerais na área, ligue Jú-
nior. Telefone: 99651-8725
Admita-se barbeiro no 
ponto hair em Lorena. 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Vale reciclagem. Para nós 
sua sucata é um novo 
começo. Telefone: 99745-
2358
Eletricista, pedreiro e pin-
tor. Faço bom orçamento. 
Falar com Jued. Telefone: 
98151-2831 ou 98217-
7993
Conserta-se máquinas de 
lavar, geladeiras, freezer. 
Visita grátis. Aceitamos 
cartões. Telefone: 3108-
2606
Frete, mudança e carreto 
em geral é com o expres-
sinho mineiro. Em toda a 
região e capital. Telefone: 
3125-1136 ou 99776-6640
Montagem e desmonta-
gem de móveis em geral. 
Falar com Marcos Francis-
co. Telefone: 98122-1266
Sato Jardinagem, manu-
tenção de jardins, limpeza 
de terreno, poda de árvo-
re. Telefone: 99169-6111 
ou 99741-9111
Natura! Tenha seu próprio 
negócio, torne-se uma 
consultora. Ligue 3132-
3905 ou 99774-5005. Fa-
lar com Paula
Procura-se pizzaiola com 
experiência em forno a le-
nha. Telefone: 99166-5264
Admita-se cabelereiro no 
ponto hair em Lorena: 
Telefone: 99742-0405 ou 
99744-9859
Faço faxina em casas e 

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018 – PROC. 230/2018
O Município de Lorena - SP torna público que, considerando os trabalhos realizados 
para o atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo objeto é a Aquisição 
de Material odontológico para o Centro de Especialidades Odontológicas I e II e 
Estratégias da Saúde da Família, conforme descrição, quantitativos e demais 
condições definidas no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos objetos a 
empresa:
EMPRESA: N. M. LEMES RIBAS DE SOUZA - ME CNPJ: 16.838.363/0001-30
Itens: 11, 12, 17, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 48, 57, 58, 78, 80, 82, 84, 139, 
140, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 257, 258, 259, 260, 270, 277, 278, 279, 280, 286, 
303, 304, 309, 310, 359, 360, 363, 364, 401, 402, 419, 420, 431, 432, 433, 434,
439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 
465, 466, 467, 468, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 492, 494, 496, 498, 500, 501, 
502, 509, 510, 513, 514, 516, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 546, 548, 
550, 552, 554, 556, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 
570, 571, 572, 573, 574, 581, 582, 585, 586, 587, 590, 591, 592, 597, 598, 599,
600, 605, 606, 611, 612, 615, 616, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 713, 
714, 715, 716, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 
752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 
768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 
784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799,
800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 
816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 
832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 
848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 
864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871.
Valor total de: R$ 162.773,90 (cento e sessenta e dois mil setecentos e setenta e 
três reais noventa centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 37/2018 – PROC. 281/2018
O Município de Lorena - SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, 
cujo objeto é a Aquisição de Uniforme para uso da 
Guarda Civil Municipal de Lorena / SP, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP
CNPJ: 61.182.424/0001-09
Itens: 05. Valor total de: R$ 432,40 (quatrocentos e 
trinta e dois reais quarenta centavos)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 41/2018 – PROC. 293/2018
O Município de Lorena - SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, 
cujo objeto é a Aquisição de Móveis de escritório para 
o Centro Especializado em Reabilitação tipo III, do 
município de Lorena, em atendimento ao Recurso 
de Programa do Ministério da Saúde, Proposta 
nº 10872.126000/1160-02, conforme descrição, 
quantitativos e demais condições definidas no Termo 
Referência o Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO dos procedimentos adotados e dos 
objetos as empresa:
EMPRESA: JMG REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - ME CNPJ: 15.799.068/0001-50
Itens: 01, 06.
Valor total de: R$ 6.821,00 (seis mil oitocentos e vinte 
e um reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 54/2018 
PROC. 358/2018
O Município de Lorena - SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, 
cujo objeto é a Contratação de empresa para 
Fornecimento de Sistema Semafórico, conforme 
descrição, quantitativos e demais condições definidas 
no Termo Referência o Sr. Prefeito Municipal 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos procedimentos 
adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: CONTRANSIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA CNPJ: 00.390.052/0001-11
Itens: 01. Valor total de: R$ 22.900,00 (vinte e dois mil 
novecentos reais)

 PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 56/2018 – PROC. 357/2018
O Município de Lorena - SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo 
objeto é a Contratação de serviços de mão de obra 
de Instalação de Sistema Semafórico do município 
de Lorena, conforme descrição, quantitativos e 
demais condições definidas no Termo Referência o 
Sr. Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO 
dos procedimentos adotados e dos objetos a empresa:
EMPRESA: CONTRANSIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA CNPJ: 00.390.052/0001-11
Itens: 01. Valor total de: R$ 7.350,00 (sete mil 
setecentos trezentos e cinquenta reais)

 PREFEITURA DE LORENA
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 55/2018 – PROC. 355/2018
O Município de Lorena-SP torna público que, 
considerando os trabalhos realizados para o 
atendimento do Pregão Presencial acima referido, cujo 
objeto é Aquisição de notebooks, scanners, monitores 
e projetores para atender a várias Secretarias da 
Municipalidade, definidas no Termo Referência o Sr. 
Prefeito Municipal HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO dos 
procedimentos adotados e dos objetos as empresas:
EMPRESA: SUPRINET – SUPRIMENTOS PARA 
INFORMÁTICA LTDA - EPP 
CNPJ: 05.663.105/00001-44
Itens: 01, 05. Valor total de: R$ 7.073,00 (sete mil 
setenta e três reais)
EMPRESA: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
- EPP CNPJ: 05.743.514/0001-50
Item: 03. Valor total de: R$ 6.100,00 (seis mil e cem 
reais)
EMPRESA: ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATÉ 
LTDA - EPP CNPJ: 03.440.213/0001-22
Item: 04. Valor total de: R$ 9.440,00 (nove mil 
quatrocentos e quarenta reais)

PREFEITURA DE LORENA
TOMADA DE PREÇO  Nº 09/2018 PROC. Nº 284/2018

A Prefeitura Municipal de Lorena comunica referente a TOMADA DE PREÇO 09/2018, que tem por 
objeto a Contratação de empresa especializada em serviços de infraestrutura para revitalização 
da Lagoa do Parque Mondesir, localizada na Rua Jornalista Araken Aquino, Parque Mondesir, 
com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. Comunicamos que a
sessão pública agendada para o dia 31 de Julho ás 14:00 hrs para a abertura dos envelopes de 
proposta resultou com a empresa ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI vencedora com o valor 
de R$ 200.178,22 (Duzentos mil cento e setenta e oito reais e vinte e dois centavos). O Processo 
encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio da Prefeitura de Lorena, na 
Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão Messias 
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

 PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Itens do Processo Licitatório
Pregão Presencial nº. 23/2018 – Processo nº. 
164/2018 O Município de Lorena/SP torna pública 
a REVOGAÇÃO do item 02, tendo em vista que 
registrados nos autos, nos termos da Lei Federal 
nº. 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações, que tem por objeto o registro de preços 
para ata de registro de preços para fornecimento de 
suco e biscoito salgado para atender aos pacientes 
em tratamento de Tuberculose (CID 10 A-15 a A-19) e
em tratamento para infecção latente de Tuberculose 
(ILTB), visando aumento da adesão dos pacientes 
em tratamento. Os autos do processo permanecem 
à disposição para vistas dos interessados, no horário 
das 09h00min às 17h00min, na Sala de Licitações, 
Secretaria de Administração, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP

 PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Revogação de Itens do Processo Licitatório
Pregão Presencial nº. 55/2018 – Processo nº. 
355/2018 O Município de Lorena/SP torna pública 
a REVOGAÇÃO do item 02, tendo em vista que 
registrados nos autos, nos termos da Lei Federal 
nº. 10.520/2002 e Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações, que tem por objeto o registro de preços 
para ata de registro de preços para aquisição de 
notebooks, scanners, monitores e projetores para 
atender a várias secretarias da municipalidade . Os 
autos do processo permanecem à disposição para 
vistas dos interessados, no horário das 09h00min às
17h00min, na Sala de Licitações, Secretaria de 
Administração, situada à Avenida Capitão Messias
Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/18 - PROC. Nº 409/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de 
Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a prestação de serviços com maquinários 
e caminhões com operadores e motoristas para 
a execução de limpeza, manutenção e transporte 
de cascalho nas vias públicas e estradas rurais do 
município de Lorena, a realizar-se às 09h30min no 
dia 24 de agosto de 2018, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br..

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/18 - PROC. Nº 
410/18. O Município de Lorena-SP torna público 
a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, Ata de Registro de Preços do tipo menor 
preço por item, cujo objeto é a aquisição de material 
escolar, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, a realizar-se às 09h30min 
no dia 21 de agosto de 2018, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br..

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 67/18 - PROC. Nº 413/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de 
Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a aquisição de material de alvenaria para 
conserto e manutenção dos próprios públicos do 
município pelo período de 12 (doze) meses, a 
realizar-se às 09h30min no dia 22 de agosto de 
2018, no Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena 
na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, 
nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-
3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site:
www.lorena.sp.gov.br..

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 69/18 - PROC. Nº 424/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de 
Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a aquisição de material hidráulico para 
conserto e manutenção dos próprios públicos do 
município pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-
se às 09h30min no dia 03 de setembro de 2018, no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.
lorena.sp.gov.br..

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/18 - PROC. Nº 425/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de 
Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a aquisição de material elétrico para 
manutenção dos próprios públicos do município 
pelo período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 
09h30min no dia 29 de agosto de 2018, no Prédio 
da Prefeitura Municipal de Lorena na Secretaria 
Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, 
Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, 
ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: 
www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/18 - PROC. Nº 428/18.
O Município de Lorena-SP torna público a Abertura 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Ata de 
Registro de Preços do tipo menor preço por item, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de transporte, para viagens 
intermunicipais e interestaduais, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, pelo 
período de 12 (doze) meses, a realizar-se às 09h30min
no dia 31 de agosto de 2018, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de 
Administração, Sala de Licitações, situada à Avenida
Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185- 3000, ramal 3041 ou 3046, 
das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br..


